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 داود )ع( در کتب عهدین
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 حضدرت بده انجيد  بعددً و تورات از نصوصی که وقيحی و قبيح نسبت ترینمهم

 تابشدار در مختصدرً که 26 تا 2 آیه ،11 فص  صموئي  دوم کتاب در دادند( ع) داود

 داود أنّ المسدا،، وقت كان و». کنيممی عرضهم  اینجا و فرمایيدمی مالحظه عهدین

 1«تسدتحم امدرأ  السدطح على من فرأى الملك، بيت سطح على تمشّى و سریره عن قام

 بامپشدت بدای  و برخاسدت سلطنت تخت از( ع) داود بود، عصر که گویدمی طوراین

 و شدویدمی را خدود زنی یک که دید خود گیهمسای در کرد، رفتن راه به شروع قصر

 کدرد سداا  و فرسدتاد زن ایدن دنبدا  داود بدود، زیبدا بسديار هدم زن این. است برهنه

 اسدت، جند  در( ع) داود جندد دقائ که است ثیحِ اوریا  زن زن، این گفتند. کيست

 است. جن  قوا  ک  اندهفرم

 شدد بسدترهم او با خود خانه در گرفت، را او و فرستاد زن این نزد را کسانی داود

 به ،شوهر داشت چون سپس. بود طهارت حالت در بود، طاهر حيض از او کهدرحالی

 مدن گفدت و فرستاد داود دنبا  زن. بود حاملگی حا  در زن و برگشت خودش خانه
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 کده اسدت معلوم ،«الحثي أوریا الي أرس » که فرستاد بیوآ سو به داود. شدم حامله

 فرسدتاد یوآب نزد باشد، داود فرستاده توانستمی بایخره و بود بایتر  شخص بآیو

 و باش ما نزد اینجا امروز :گفت اوریا به داود آمد، اوریا بفرست. یحثّ اوریا  نزد که

 .کنيممی آزاد را تو فردا

 رمُسک و خورد غذا او با داود اهلل، معاذ «اسكره و شرب و امامه  فأك داود دعاه و»

 بآیدو بده داود شدد کده صدبح. کدرد مست را او و داد مسکر او به داود یعنی آشاميد،

 قدرار لشدکر مقددم صد  در را اوریدا ،«الشدید  الحرب وجه في أوریا اجعلوا»: نوشت

. بدهيدد قدرار مقددم صد  رد. اسدت نبدوده مقددم صد  در کده شودمی معلوم بدهيد،

 و فيضددرب ورائدده مددن ارجعددوا و». بشددود کشددته او اینکدده بددرا  بددود ا حيلدده یددکاین

 بماندد تنهدا بيایيدد، کنار هم پشتش از و بدهيد قرار مقدم ص  در را او شما ،«یموت

 مات قد انه أوریا امرأ  سمعت ... فلما كذلك أوریا فقت ». بشود کشته و بشود زده که

 عدزادار  و گریده او بدرا  از اسدت، شددهکشته  که شنيد اوریا زن «بعلها ندبترجلها 

داود او را  رسدمی دیگدر «بيته إلى ضمها و داود إليها أرس  المناحة مضت لما» کرد،

 بعددً داشدت کده حملدی آن ،«ابندً لده لددتو و امر  له صارتو » به خانه خود آورد.

 .بود سليمان پسر آن که دارد انجي  خود در و تورات خود در کهشد  متولد پسر 

( ع) داود کدردن زنا اهلل معاذ که «الرب عيني في فقبح داود فعله الذي األمر أما و»

 زندا وقديح، وضد  ایدن بدا اسدت( ع) موسدی از بعد اسرائي بنی انبيا، ترینبزرگ از که

 گناه از یمثلث که انداختن کشتن به و کردن مست را شوهرش و شوهردار زن با کردن

 ولدد الملدك داود إن» کند:می تأیيد را مطلب این 6 آیه 1 فص  متّی، انجي  در. است

 و کدرد توليد اوریا حم  از را سليمان ملک داودنص است.  1«ألوریا التي من سليمان

. باشدد( ع) داودخدود  اعتدرا  معداذاهلل که« داود یقو » 5 آیه داود زبور 51 مزمور در

 گنداه اهلل معداذ مدن وجود ریشه، کأنه ماهشد تصویر گناه به من «وِّرتصُ باإلثم هأنذا»

 نسدبت اهلل معداذ شده، آبستن مرا مادرم گناه به و!« ميأ بي حبلت بالخطيئة و» .است

 و اصد  در کده کدرد اعتدرا  گنداه بده خود که طورهمان داود. داد مادرش به هم زنا

 و تدورات از بدای ندص دو در ،اسدت گناه من وض  و تصویر و بودم گناهکار من ریشه

 و کدرد درسدت را خدود از بعدد پيغمبر سليمان ،شوهردار زن با اهلل معاذ که هم انجي 
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 مدن بده گنداه بدا مدن مدادر ،!«مديأ بدي حبلدت بالخطيئة و»: گویدمی اینجا کرد، توليد

 .است زنا گناه آن طبعً چيست؟ گناه آن. شد آبستن

 هدو یتولدد كدذلك زندا من سليمانه یولد كما التورا  فداود»: گيریممی که ا نتيجه

 تددنسس لدم و أحرقدت األوراق هدذه فليدت»گدویيم: مدا اینجدا می« !زنا في زنا -زنا عن

 یولدد و بعلهدا، یقتد  ثدم بمحصدنه یزندي أن: السو، الفریة بهذه )ع( النبي داود ساحة

 حدب بخدال  یعم  الرب وبمحب لداود فما زنا عن أیضً هو یتولد و زنا عن سليمان

 النبديو  خليفتده الزندا مدن یولدد ثدم األرذلدون، الفسداق إلّا به یفجر مای یفجر و الرب

 .«األم ناحية من المسيح أجداد من هذا سليمان و بعده سليمان

 بشدارات در و کدردیم بحد ( ع) مسديح اجداد باب در را این تفسير کتاب این در 

 منتهدی سدليمان بده بسدن این کند،می ذکر مسيح ا بر انجي  که را بیسن هم عهدین

 هدم و اسدت زِندا مِدن مولدود هدم انجي  و تورات نص برحسب( ع) سليمان و شودمی

 حد  اصدالً باشدد زندا مواليدد از که کسی که دارد انجي  در و تورات در وقتآن. چه

 درسدتش بگدویم خدواهيمنمی اسدت، ندص ایدن. بشدود وارد نييربان جمعيت در ندارد

 کسدی ،اسدت تأیيدد انجيد  و تورات در که نصی است. نص نادرست چيست. چيست،

 ندص ،پشدت هدزار پشدت، صدد تدا یعنی ابد، تا بلکه ،پشت ده تا است زنا مواليد از که

 تدوی بده منتهدی کده کسی ابد تا پشت ده تا. بکنيد مراجعه بشارات در. است تورات

 سداا  مسيحيان از پس. شود وارد انخداپرست جمعيت در ندارد ح  این ،است زنا از

 آیدات ایدن آنکده حدا  و گردیدد خداپرستان رهبر و رئيس( ع)مسيح  چطور: کنيممی

 در بشدود، وارد خداپرسدتان ضدمن در ندارد ح  است زنا از مولود که کسی گویدمی

 وقيحدی تناقضدات این. دهد جا را خود ندارد ح  هااین ميان در و خداپرستان گروه

  .کنيممی مشاهده انجي  در و تورات در ما که است

 مدا. دهددمی نسدبت( ع) داود بده تدورات را ا مسدخره عمد  یک که بعد  مطلب

 خداونددد برابددر در ایددن 1«الددرب أمددام یددرقص التددورا  داود» کدده کددردیم عنددوان اینجددا

 را، موسديقی را، رقدص اسدالم نام به احيانً ما. را داریم هانمونه این البته. رقصيدمی

 داود سداحة تدنس أخرى فریة هناك و». دانيم نعوذ باهللمی حال  را هااین و شطرنج

ي  اسدت و بده تعبيدر ئي  دوم که به تعبير فارسی شدمواین شموئ« یقا  كما )ع( النبي

ي  گفتده ئتورات است و به فارسی شدمو هگانفرعی پنج عربی صموئي  است، از اسفار
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 یدرقص داود كدان و»که حر  این اسدت:  22تا  14آیه از  6فص   2شود. صموئي  می

کما اینکه  ،کنندها این رقص را رقص معرفتی درست میصوفی «.الرب أمام قوته بك 

ایدن رقدص  رقصدند، امداگویندد و می  میرقصدد  ذکدرها میبين خودشان در خانقاه

و  دهددبدسدت هوشی به او حالت بی ،مام الرب باشدأنيست. اگر انسان واله و حيران 

حدالتی اسدت بدا رقدص  .گوینددبه این رقدص نمی ،به او دست دهد بهتو  وَلَهحالت 

دهند. اما تعبير و نص تورات در اینجا ها انجام میها و رقاصهرقاص اختيار، کار  که

 دخد  لمدا و( ... 14) الدرب أمدام قوتده بكد  یدرقص داود كان و»رقص است معاذ اهلل 

 و یطفر داود الملك ورأت الكوَّ  من شاو  بنت ميكا  أشرفت داود مدینة الرب تابوت

ایدن  «قلبهدا فدي فاحترقتده»رقصد در برابر خددا زند و میدست می «الرب أمام یرقص

ا  کده حتدی به گونه ،کند در دلش کوچک آمدکه دید داود این کار را میدختر وقتی

 ذبدائح و المحرقدات إصدعاد مدن داود انتهدى لمدا و» .کننددکمتر این کدار را می فساق

 كد  علدى الشعب جمي  على قسم و»تناقض « الجنود رب باسم الشعب بارك السالمة

 «زبيدب قرص و خمر كأسو  خبز رغي  واحدٍ ك  على نسا،ً و رجالًا إسرائي  جمهور

دهند که محرقدات و شعور  به داود )ع( نسبت میاین شعارهایی است که باکما  بی

« الجندود رب باسدم الشدعب بدارك»قربدانی سدالمت.  ،رب انجام دادهایی برا  قربانی

اسم رب الجنود که خداست، تقسيم کرد ب اسرائي باد گفت به مردم که مبارکدرحالی

 ها  شراب را معاذ اهلل. کاسه اسرائي بين ک  مردم 

آیده اسدت بدر حرمدت غلدي   چهارعرض کرده بودیم که در تورات حدود قبالً هم 

بينيم که نسبت شدرب خمدر و می نيز آیه در تورات و انجي  سه، چهاراما  شرب خمر.

انددد. هددا دادهخورانددن خمددر را بده انبيددا  بزرگددوار مانندد داود و عيسددی و ندو  و این

من باز  کدردم در  :گویدتورات می داودِ «الرب أمام لعبتُ»گوید: تناقض بيّن. بعد می

بدر حسدب  دوتا باز  بوده است: یکی رقصديدناش چه بوده است؟ برابر خدا که باز 

. کنندها مست یکی هم به بندگان خدا شراب دادن که این نصوصی که اآلن خواندیم،

شدعور   بدا یدک بی رقصددطور که خدودش مسدت کدرده و در حدا  مسدتی میهمان

و  ذلدك دون أتصداغر إندي و»دیگران را هم با یک شراب خدوردن مسدت کدرده اسدت 

 و دانمخود را کوچدک مدیکه من  گویدمیخودش هم  «نفسي عيني في وضيعً أكون

کندد. در اینجدا اعتدرا  می در نزد خودم خيلی کوچدک و خيلدی پسدتم، خدودش هدم

 النصدوص أن مد »د: ندگویند که قوز بای قوز اسدت، مینزالجمعية الرسولية حرفی می

 و طویتده صددق و نيتده خلوص و قلبه بطهار  و داود بتقوى ناطقة التورا  في الوارد 
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 1«سدامحه و یده في أعدائه ألد  ؤشا وق  مر  من فكم أعدائه، مسامحة و أخالقه بكرم

 منهدا یسدلم لدم التدي الخطيئدة فدي فوقد  كلده ذلكم  »گوید:رسد، میتا به اینجا می

 العددو سدال ل القتدا  نميددا فدي زوجهدا عدرَّض و بها زنى و اوریا امرأ  فاتهى إنسان

و  الدوخيم العمد  هدذا علدى وبَّخده و»ناثان نبدی « ناثان سبحانه المولى س فأر فقتله

 کند. تناقض.این را اعترا  می. «إشار  بألط  زجر 

 حدا  و کنددکند و اعترا  میکنند؟ این نص را انکار نمیاینها چرا این کار را می

 ،ت داده اسدتکندد، مقدام سدلطنکند، تعزیز میکند، تکریم میآنکه خداوند تمجيد می

ا هد  طبد  بشدر  اسدت. چدرا ایدن کاراذلک داود به گناهانی مبتال شد کده مقتضدم 

عد دارد: یک بعد سلبی است که مقدام طهدارت و مقدام عصدمت کند؟ این کار دو بُمی

عد ایجابی است برا  بُ ،عد دومد. بُندر عم  را از انبيا، گرفتند که خودشان راحت باش

يان مسيحيان هست که مسيح )ع( معاذ اهلل فرزند خداست و ی که در ملتثبيت آن خيا

طور کده پدولس   نشدد، همدانخدا فرزندش را به دار آویخته شددن تحوید  داد و مدان

حرفشدان کدالً ایدن « أجلندالعن من  ألنه الناموس لعنة من افتدانا المسيح و»گوید: می

کارندد از آدم بده بعدد  حتدی ذاتً گناه ،کارندها  خدا گناهگویند چون بندهاست و می

 ،خداوند بدرا  اینکده گنداه ایدن بنددگان را ببخشدد ،کارندکارند و همه گناهانبيا، گناه

الدذ  »دار داد و در تدورات داریدم از زبدان پدولس فرزند خاص خود مسيح را تحوی  

کسی که به دار آویخته شود ملعون است. به استناد این آیه تدورات « صلب هو ملعون

کنيم، معنا  اصلی آیه را نفهميده، آیه بعد اشاره می لبته معنایش را نفهميده و ماکه ا

 الهدی همسيح به اراد بنابراین گوید کهمی ،او معنایش را نفهميدههم درست است، اما 

هرچه لعنت بر ترک « و بلعنته أخذ لعنات جمي  أمته»به دار آویخته شد و ملعون شد 

 ،همه را خداوندد بخشديد است، امت مسيح ا ع  حرام بربر ف ،بر ترک واجب ،شریعت

 معاذ اهلل گرفته است. ها را به عهده خودش چون مسيح یکجا لعنت

فداکار  مسيح چنين است  ثابت کنند. خواهند یک چنين فداکار  برا  مسيحمی

اندد  کاران را حتی در نصوص انجي  دارد که حتدی انبيدا در جهدنم بودهکه تمام گناه

چدون بشدر  ،ابراهيم در جهنم بود، موسی در جهنم بود، مامنين در جهنم بودند حتی

هدا را بده خدود جناب مسيح که فرزندد یگانده خداسدت تمدام لعنت .کار استذاتً گناه

حتی در انجي  دارد کده خدود مسديح هدم روز  .پس انبيا از جهنم بيرون آمدند ،خرید
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از دار ایمدوات  ،طدو  کشديد به که سه روزشنبه به دار آویخته شد و تا روز یکشنپنج

سه روز در حا  موت و در حا  برزخ و دار ایموات بود. روز یکشدنبه از  ،بيرون آمد

 اسرائي که وقتی ،اللحم، در بيتدار ایموات بيرون آمد که در قدس که ما رفته بودیم

بده ه ما رفتيم پيش در زندان او  مکه کهنوز آنجا را نگرفته بود. در حدود سی سا  

 د که اینجا قبدر مسديح اسدت کده مدنیک جایی را نشان دادن ،سوریه و به قدس رفتيم

تناقضدات  قبدر مسديح یعندی چده، ایدن م که ایدنها صحبت کردبا مسيحیآنجا قدر  

صا   ،ها یعنی چه؟ روز سوم از قبر بيرون آمد که یکشنبه بودیعنی چه؟ و این حر 

هایی کده مربدوا اسدت بده امدت نی بشر  همه عدذاببه جهنم رفت که با بدن جسما

هدا و کاردینا از  بعضیبه من د. باشنها آزاد بچشد که تا آن و غيره،متخل  و انبيا، 

 وزرچددون  ،گفتم کدده شدما بایدد روز یکشددنبه را عدزا بگيریددها  مسديحی مدیاسدق 

 ،گيریدمی کنيد و عيدو شما چرا خوشحالی میشنبه پيغمبرتان به جهنم رفته است یک

 . رویدبه بهشت میبه جهنم رفته و شما  پيغبمبربرا  اینکه 

گویندد چدون کنندد. میتوانند بکنندد و نمیها به این حساب اینجا دفاعی نمیاین

ولی خوب این طب  را مسيح با ایدن فدداکار  از  ،کار استطب  بشر این است که گناه

در کتداب  ،کننددهدا اعتدراض میاین رآنبده قد «و أمدا القدرآن»گویدد: می بين برد. بعدد

این طدر  و « مضطربةً»قطعه قطعه،  1«مقتضبةً القرآن القصة فجا،ت»جميعة الهدایة 

قضديه گدرفتن زن اوریدا و ایدن  .اصالً نيامدده اسدت آن طر ، کجا؟ این قصه در قرآن

کدردیم و  توجهمعنایش به است که  2«نَعْجَةً تِسْعُونَ وَ تِسْ ٌ»ها اصالً نيامده فقط حر 

نعجده زن  99دارد کده مدراد از  ،متأسفانه در برخی روایات مدا چنانکده اشداره کدردیم

زندد خدودش غلدط ا  که این حدر  را میمراد از یک نعجه زن است. آن نعجه ،است

البتدده مددا در تعبيددر خودمددان داریددم،  کنددد؟!تعبيددر بدده بددز مین از زن آقددر !کددرده اسددت

 بضد کنندد کده هدا هدم خيدا  میز بز است. بعضدی احم غير ابُض . بض  گویند: می

شما چرا از زن تعبير  ،زن انسان است !گویندبه زن که بز نمیگویند بز تو! یعنی بز، می

 وَ تِسدْ ٌ لَدهُ أَخدي هدذا إِنَّ»دهيد کده کنيد؟ بعد این تعبير را به قرآن نسبت میبه بز می

هم یک بز یعندی زن  آن 99یعنی  بز 99گوید این می« دَ ٌواحِ نَعْجَةٌ لِيَ وَ نَعْجَةً تِسْعُونَ

  ها فوق بعض است.و ظلمات بعض یک زن. این غلطٌ علی غلط
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 فدذلك زاد، و حدذ  و مضدطربة مقتضدبة القدرآن القصة فجا،ت»گوید: اینجا می

 و حا  آنکه 23تا  20 آیه 38 سورهکجا؟ قرآن.  «الخطيئة وقوع هو و المراد على تد 

 إِنَّا»داود و قضيه  تعری مين و قضيه قضيه خص 23تا  20آیه  که ص است، 38 سوره

ه ئددخطي ؟کجاسددت آن قضدديه تمددامش تحریدد  اسددت. 1«اْلددأَرْضِ فِددي خَليفَددةً جَعَْلندداكَ

جمعيدة  بز و یک بز را درست کرده است. بعد 99حساب تفسير نسفی که آن روایت به

 مدن مدأخوذ  األقدوا  هدذه بدأن جزم فهمال من ذر  أوتى من فك »د: نگویمی الهدایة

اسدت کده  یکتاب هچهارد .این خيلی عجيب است «كعادته مقتضبة ذكرت قد و التورا 

ن نسخة عربية من القرآ»تمام عناوینش این است که  ونوشته است  بيروتیاستاد حداد 

تدورات برحسدب  :گویدمیاو  2«رَحْمَةً وَ إِمامً مُوسى كِتابُ قَبْلِهِ مِنْ وَ« »مامیالکتاب ا

مدن  يةنسخة عرب»نص آیه امام است و قرآن مأموم است. مأموم یعنی چه؟ یعنی قرآن 

ذره  یدک ،ذره در آن اخدتال  نيسدت که این قرآن کده یدک را باید گفتاین . «ا تورال

ایدن از تدوراتی کده  ،در آن نيست حتی یک ایرادو نقض ادبی در یک نقطه آن  صنق

المعار  فرانسو  کده پانصدد ارد مأخوذ است که نویسندگان دایر د اتقدر تناقضاین

اندد کده ایدن تدورات و انجيد  در آنجا بدين ایدن دو قو  ،نفر از علما  مسيحی بودند

 ميليون غلط.  چقدر غلط دارد. کمش صدهزار است و زیادش یک

 ،مزخرفدات دارد و قدر تناقضاتميليون غلط دارد و این تا یک هزارکتابی که صد

از هدر نظدر  ،از نظدر معندا ،این از مأخذ بشدود از بدرا  اینکده قرآندی کده از نظدر لفد 

ایدن  ،کس نتوانسدته اسدت ایدراد  بگيدردمعجزه است و هيچ جایش را هيچ صددرصد

صحيح مأخوذ از غلط است  صحيح  شودمعلوم می پسیعنی چه؟ مأخوذ از آن است. 

پس مدا  ،طور استبلکه صحيح مأخوذ از غلط است. اگر این ،مأخوذ از صحيح نيست

کنددد، مددثالً اسددتاد پزشددکی، اسددتاد هددر اسددتاد  کدده درسددت تدددریس می م کددهيبگددوی

، نظریدات پروفسور شده است، عالی شدده اسدتکند، پزشک که خوب تدریس میچشم

 بلدد کده اصدالًرختشور بيمارستان و شاگرد کسدی  رميه وعالی دارد، ایشان شاگرد انف

باز انفرميه بهتر است، چون تناقض دارد. شاگرد کسانی بوده که در است.  نيست، بوده

 گویند.مسائ  طبی تناقض و مزخرفات می
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بر  عنوان ردها به، چرا این انسانقبو  از برا  هيچ حيوانی نيست این حر  قاب 

مدن الکتداب ن نسدخة عربيدة گویندد کده قدرآية الهدایدة ایدن را میقرآن در کتاب جمع

 اقتدرا  باسدتحالة حكدم الفهدم مدن ذر  أوتدي مدن ك ُّ»: ایمام. ما در جواب نوشتيم

 بدد  الحرمات لهتك قدو  یُعتبرون حينذاك إنهم إذ المآسي و المعاصي تلكم األنبيا،

ا  از فهدم دارد )کتداب هدرکس ذره :گویدداو می 1«عليهدا الحفدا  في قدو  یكونوا أن

کدم کدرده و  کدرده، منتها زیداد ،تورات است همد که قرآن ترجمهفالهدایة( می يةجمع

 ذر  أوتي من ك ُّ»زند. ما در جواب ها را کنار میاین است که غلط ، زیاد و کمشکم

 دارد هم اینجا 99/1تورات دارد  ،بله «جذورهما في القصتين تشابه أن یعلم الفهم من

آن چيددز  کدده تددورات  «ةسدقيمال عددن السددليمة بأخدذ یحكددم ی جددذورهما فدي. »99/1

اسدت و « واحِددَ ٌ نَعْجَدةٌ»قدرآن  رت است از گرفتن یدک زن اوریدا، ولديکنگوید عبامی

 كتاباتده علدى المهديمن بالوحي إلَّا اللهم الدخلية، عن الخالصة و» .صحبت زن نيست

 مدن و الرحمة، نفسه على كتب قد و اللَّه، هو و واحد الموحي حي  المحرفة، السالفة

 من ك ُّ و !الحكيم بالقرآن طبَّقه كما قب  من النبيين أسفار من فسد ما إصال  متهرح

 و عار ك  كرامته ساحة عن تذود داود قصة في القرآن آي أن تنبّه الفهم من ذر  أوتي

 ربده اسدتغفر انده: سدل  كمدا إليده أشدارت مدا إی معصدية و موبقدة إلى تشير ی و بوارٍ

بده همدان بيدانی کده  «ملك أنه غفلة حين على اآلخر، ظلم كأنه الملكين أحد لخطابه

 عرض کردیم. 

بدتر از بدتر چه خواهدد بدود؟ در اینجدا دکتدر  ،راج  سليمان مطالب بدتر  هست

اش را مشداهده کردیدد و بُست آمریکایی در کتاب قاموس کتاب مقدس که زبان عربی

ما از اصد  عربدی نقد   ،کس آمریکایی ترجمه کرده استابعد به زبان فارسی مستر ه

: اي سدليمان» :گویددکنيم که این ترجمه از اص  انگليسدی اسدت. دکتدر بُسدت میمی

واقعً اگر یک چنين قاموسی هم راج  قرآن نوشته شود، مدا کده  2«السالمة من ،الملي

قرآن نکردیم. اگر قاموسی به این شک  که مطالب را از حر  الد  تدا  راج  بهکار  

 هتحت هر حرفی تمام مطدالبی کده در سراسدر ایدن پدنج هدزار صدفح ،گرفته ا،حر  ی

 یادداشت کرده است.  ،هاستکتاب مقدس به خيا  این
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ایدن مگر فهرست آیاتی یا فرض کنيد المعجمی که  ،ما در قرآن این کار را نکردیم

گویدد: طدور میر را کرده اسدت و ایندر المعجم نشده است. این شخص این کا کارها

يمان کده در لَليمان یا شدُ آن شَ عبرانیتعبير  سليمان در «السلم و السالمة من ،الملي»

م سالمتی اسدت و شدلوم سدالم لَشَ« ملی،ٌ من السلم»یعنی تعریب شده است سليمان. 

 البيدت بندى الذي هو» شلوم در لغت عبرانی به معنا  سالم است. شلوم عليکم. ،است

مقدددس را سدداخت  هيکدد  را سددليمان الان بيتسددليم« لدده إبنددً اللَّدده فاتخددذه المقددس

هایی ترین ساختمانمشاهده کردیم که قدیمی المقدسدر بيت را هيک ساخت که ما 

 است.  یساختمان عبادت ،است که هست

 شود؟سُلَيم از سليمان گرفته می -

سُلَيم مصغر سليم است. سليمان لغت عربی نيسدت، سدليمان معدرّب از شدليمان  -

خداوندد سدليمان را  «لده إبندً اللَّده فاتخدذه»کده  7تدا  6آیده  28یام فص  سفر ااست. 

داود از  عنوان فرزندش برگزید. این چه الهی است که سليمانی که معداذاهلل زندازادهبه

کده  بدود خداوند پسر خودش گرفت. خيلدی جالدب و زیبدا ،زن اوریا  شوهردار است

زن شوهردار را معداذ اهلل فرزندد خدودش زنا  از طری  الخداوند انتخاب کرد این ولد 

چدرا؟ چدون  «الدرب محبدوب: أي یَدیددیا،: یددعوه أن النبدي ناثدان أمر و»حساب کرد. 

امدر  ،چنين و چنان. خداوند به ناثان پيغمبر که ناتدان نوشدته اسدت در تدورات زنازادۀ

ي  صدموئالرب بخواند. محبوب  ؛ یعنیبرانی استع کرد که سليمان را یدیدیا که لغت

(12 :25.)  

قبد  از اینکده متولدد  بدارک اهلل!« ویدتده قب  داود أبيه خليفة اللَّه انتصبه لقد و»

در نبوت و سلطنت  ،پدرش داود اب کرد که خليفهصاو را خداوند انت ،شود از این زنا

سدت معداذ و چه خدا  عاجز و چه خددا  خدائنی اباشد. معاذ اهلل چه خدا  جاه  

سدفر  «عمره من العشرین في نبيًّ مَلِكً بعده فصار»: 10 تا 9آیه  22 اهلل. سفر ایام فص 

 رؤیداه فدى ربُّده لده تجلَّى» .1ایام آیه  2و فص   7آیه  3و فص   12آیه  2 فص  ملوک

 فسأله شئت ما س »سليمان و این حر  را زد:  ا رؤیا جلوه کرد خداوند بردر « قائلًا

هدایی داده کده شدما مراجعده آدرس «السدلطانو  الملدك هدي زیاد  و فوهبها الحكمة

موجود است. البته در قرآن دارد کده سدليمان از خداوندد  ،ت عهدینابفرمایيد به بشار

 مقارناتکه باید معنا کرد. در  1«بَعْدي مِنْ لِأَحَدٍ یَْنبَغي ی مُْلكً لي هَبْ»ساا  کرد که 
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نبددوت و مقددام پادشدداهی م آیدداتی کدده در قددرآن شددری  اسددت و در تددورات راجدد  مقددا

مدن » ؟شدودچطدور می« یَْنبَغدي ی مُْلكدً لدي هَبْ»باید صحبت کنيم. سليمان، اینها را 

 .آن حضرت که بدایتر اسدت یملک روحاهلل )ص(، دیگر. بعد از سليمان رسو « بعده

پادشاهی و سلطنت ظاهر  ولی امدر  ،خواهداگر ملک ظاهر  و پادشاهی ظاهر  می

یَْنبَغدي  ی»پدس چطدور  ،گيدردکد  مکلفدين عدالم را می ،شدمو  اسدتان( که جهج)ع

این دعا داده  به اولين دعا غلط و ثانيً اگر این دعا صحيح باشد و خدا تحق ؟ «لِأَحَدٍ

 (. جپس این منافات دارد با رهبر  و سلطه و قيادت جهانی ولی امر )ع ،باشد

کنيم: هایی دیگر  از تورات مینق کن ما در مقاب  ، ولکنداین را ایشان نق  می

مدن  ،شدارات مراجعده کنيددببداز بده  1«التورا  حسب الظلوم العياش المشرك سليمان»

 فدي سدليمان أصدبح» 17و  16آیده  17کنم. در تثنيده تدورات فصد  مختصرً عرض می

مدا در تبذیر و اسرا  و چنين و چنان. و حا  آنکه  خرج و « ]...[للغایة مثریً سلطانه

کدرد. خيلی زاهدانه زندگی میروایات داریم و در آیات این مطلب هست که سليمان 

ولکن در قصر زاهدانه زنددگی  ،ها بوددارا  قصر و سلطنت و این حر  درست است

رَ  في أخذفللغایة  مثریً سلطانه في سليمان أصبح»کرد. می  التعديش و التَّدرَ  و السدَّ

گدذرانی عديش و خوشدارد که ت 17 و 16ه تورات آیه تثني 17در فص   «أكيدً الممنوع

در سفر تثينده حرام است در شریعت رب. در تورات  ،و اسرا  کردن و در ما  غلتيدن

 الثانيدة رؤیداه فدي وبخده و اللَّده هددّده لقد و»ذلک سليمان این کار را کرد.  دارد، م 

 و الدی 9تدا  1او  آیده  ملوک «ربَّه نسي و ربه أمر في تساه  و إستكبر یتع  أن فرغم

پرسدت گرفدت. تهدا  بزن «الغریبدات النسا، یعاش  و یعاشر أخذ»گوید: بعد می آخر.

هدا معاشدرت نکدن. کدرده بدود کده بدا آنخداوند حدرام  «عشرتهن عن اللَّه من  اللّاتي»

 ها ازدواج کند. ترین معاشرت این است که با آنمهم

دتا زن به عقد دائدم تصهف «منقطعً ثالثمائة و الدائم بالعقد سبعمائه منهنّ فنكح»

 و كهولتده علدى هو و أنفسهن إلى ربّه عن قلبه أمْلن و»گرفت و سيصدتا عقد منقط . 

 مدذبحً مدنهن واحدد  لكد  بندى حيد  إلدى حدذوهن حدذا و نحدوهن نحا شيخوخته

از   پيغمبدر کده و سدفر نحميدا .8تدا  1آیده  11ملوک فص   او ِ «األتال  على لألوثان

 مدن ملكده فدرَّق و عليده اللَّه غضب لذلك و» .26آیه  13است فص   اسرائي انبيا، بنی

اویً  :این قبلش چند حرام؟ «ملكه فرَّق»کجا که این هم دروغ است.  «وفاقً جزا،ً بعده
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هدا و بدایتر از آن با بایتر از معاشرت ازدواج ،معاشرت با زنان که خداوند حرام کرده

را از  هدا تدأثير گذاشدتند در سدليمان و اواین زن «ربّه عن قلبه وأمْلن بنفاجتذ»ها آن

پرسدتی. طدور  متماید  اهلل دور کردند و متمای  کردند بده بت و توحيد و معرفة خدا

مددذبحی، یددک  ،هدداپرسددتی کدده ایشددان بددرا  هریددک از ایددن زنبت شددرک و کردنددد بدده

هدا قربانگداه بدرا  این نهصددیعندی  ،هداها برا  هریک از ایدن زنقربانگاهی برا  بت

تدا  3آیه  12در ملوک او  فص   «قدرته و سلطانه في انحر  هكذا و»ایشان ساخت. 

 أجبدرهم حيد  لرعيتده بالنسدبة و العدد  قدرته عن و سلطانه في انحر  هكذا و» 20

 المظلومددون اضددطر لحدددٍ المحرجددة الثقليددة الخراجددات فددي ظلمهددم و خدمتدده علددى

 نص تورات است.  «یربعام جلوس في جهارً إليه یتظلموا أن المحطَّمون

قددر بده آن ،ها  سلطنتی سليمان تدورات بدوددر جلوس یربعام که یکی از جلوس

هدا فشدار آورده بدود بده اینآنقدر حقشان را خورده بود  آنقدر رعيت ظلم کرده بود، 

آنکده  حا  و . دها هجوم آوردند و شعار دادند در جلوس یربعام که چنين کرکه این

حواسدش  ،گوید که حتدی بده واد  نمد  کده عبدور کدردفرماید؟ قرآن میقرآن چه می

 النَّمْ ُ أَیُّهَا یا نَمْلَةٌ قالَْت»ها که ها لگد نشوند و آن سخنور مورچهجم  بود که مورچه

مَیَ ی هُمْ وَ جُنُودُهُ وَ سُلَيْمانُ یَحْطِمَنَّكُمْ ی مَساكِنَكُمْ ادْخُلُوا عُرُونَ   فَتَبَسدَّ  ضداحِكً شدْ

صدحبت کدرد و گدوش بده با مورچه هدم  ،حتی مراعات مورچه را هم کرد 1«قَوْلِها مِنْ

هدا کدرد و ها کرد و چنينسليمان قرآن؛ اما سليمان تورات ظلم ،حر  مورچه هم داد

 و– التدورا  سدليمان مخدازي إن و هدذا». دانيممیها کرد که درست برعکسش را چنان

 محرَّمة النسا، كثر  أن العتي  العهد ینص فقد بوست إليه أشار فيما تنحصر ی -حاشاه

 34سدفر خدروج فصد  « الوثنيدات نكا  كذلك و» 17تثنيه آیه  17فص   «الملوك على

 . 4و  3آیه  7و سفر تثنيه فص   16آیه 

 و لشدرك،ا فدي اتباعهن هي زیاد  و المحرَّمين بين یجم  التورا  فلسيمان»نتيجه: 

 قلبده أمَلن نسا،ه أن»پير که بود چنين کرد « شيوخته زمن في كان ذلك أن األس  م 

ایدن هدم ندص  «أبيده داود كقلدب إلهدة الدرب مد  كاملًا قلبه یكن ولم أخرى آلهة ورا،

تر بدود باخددا تدا قرص ،کردند ضایعشطور چنانی که آنتورات هست  د  داود که آن

 لصيدونيينا إلهة عشتاروت ورا،ن سليما فذهب»با خدا.  تر بودد  سليمان که ضعي 

شتاروت که بدت صديدونيين بدود کده از صديدا  لبندان ع «العمومنيين رجس ملكوم و
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بودندد.  عمالقدهگروهدی از یدک  هدا هدمکده این« العمدومنيين رجدس ملكدومو »است. 

فقددط اکتفددا نکددرد کدده  «المدداابيين رجددس لكمددوش مرتفعددة سددليمان بنددى حينئددذٍ»

پرسدت و مشدرک ها  بتبلکه از برا  گروه ،زن درست کند نهصدهایی برا  ربانگاهق

 هایی درست کرد. هم مذبح

بدرا  کده حتدی  -معداذ اهلل-قدر انحرا  شرکی سليمان تورات بای رفت یعنی آن

 تجداه الدذي الجبد  علدى». سداخت هایشدانهدایی بدرا  بتگاهها و قربانهدا مدذبحآن

اعدراب  معدرب در گدویيم،که ما می ليمم که تعبير عبرانی است، اورشَليْشاورِ «أورشليم

 رجدس لملوك و»ليم اص  عبرانی است. ْشنيست. ولی اوراص  الفا   است، معرب در

 سدليمان یدأتي! الجدیدد العهدد ثدم! ذاك و هدذا» :گيدریمکده می ا نتيجده «عمون بني

 «ألوریدا التي من سليمان ولد الملك داود إن»: تصریحة في مولده على یقضي بجدید

 ثدم بمحصنة، أبيه فجور من یُولَد النهایة، لحد البدایة منذ فاسد العهدین فلسيمان إذً

 «.حاشاه و باللَّه یشرك حتى یفجر ثم زواجهن، عن من  غریبات بنسا، هو یفجر

هدا جدوابی نددارد. قدرآن چده ا  کده راجد  سدليمان تدورات اسدت و ایناین اشاره

هایی کده قدرآن شدری  از انبيدا  آن تعری  1«ربانية عطية القرآن سليمان»؟ فرمایدمی

 هانبيدا  طبقد ،جا  خود. امدا از انبيدا  اولدوالعزم کده بگدذریماولوالعزم کرده است به

و رسدم و خصوصديات و جهدات خداوندد بدا اسدم  ،بعد  که هدزاران پيغمبدر هسدتند

کس صدحبت نکدرده ن از هديچا  مثد  داود و سدليمان در قدرآدعوتی و جهات سلطه

 مدویدة صدرخة تصدرخ و»طور مختصدر انبيا، اولدوالعزم. خدوب اینجدا بدهغير از  ،است

 وَهَبْندا وَ» :داود أبيده إلدى اللَّده مدن الكریمدة العطایا من أنه و طهارته و بره في خالد 

. بخشدش ربدانی را کده ایدن وهبده الهيده اسدت« 2«أَوَّابٌ إِنَّدهُ اْلعَبْددُ نِعْدمَ سُلَيْمانَ لِداوُدَ

رحم مطهدر و بخشدش  بخشش ویدتی است که صلب طاهر و ،عد  استبُ بخشش دو

داود )ع( و خالفت سلطنتی. این دو وهبه  ازمعنو  که انتخاب او به خالفت رسالتی 

  به عکس آورده است.را تورات 

 إِنَّ وَ» :الفسدقي اللهو ی اللَّه موهوب هو حي  الزنا دنس عن مولده یطهر بذلك و»

نَ وَ لَزُْلفدى عِْندَنا لَهُ اش هدم خدوب. در مثلد  اش خدوب و فعليدهآیندده «3«مَدآبٍ حُسدْ
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 وَ» در هدر سده مرحلده. قب  از رسالت و زمان رسالت تا زنده بود و بعددً هدم ،جریان

يْ كُد س مِدنْ وتينداأُ وَ الطَّيْدرِ مَْنطِ َ عُلسمْنا النَّاسُ أَیُّهَا یا قا َ وَ داوُدَ سُلَيْمانُ وَرِثَ  إِنَّ ،ٍشدَ

زهدرا )س( بدرا   از آیاتی کده اسدتدی  فرمدود صددیقه یکی 1«اْلمُبينُ اْلفَْض ُ لَهُوَ هذا

 نحلدهاگدر ارث باشدد اگدر  ،اینکه من وارث هستم و ابوبکر مرا از ارث من  کرده است

 كُد س مِدنْ أُوتينا وَ الطَّيْرِ مَْنطِ َ لسمْناعُ النَّاسُ أَیُّهَا یا قا َ داوُدَ وَ سُلَيْمانُ وَرِثَ وَ»نباشد: 

 اْلفَضدْ ُ لَهُوَ هذا ،ٍ إِنَّشَيْ كُ س مِنْ أُوتينا وَ«. »،ٍشَيْ كُ س مِنْ»، بلکه «ک َّ شی،ٍ»نه « ،ٍشَيْ

 «.اْلمُبينُ

 یَْنبَغدي ی مُْلكدً لي هَبْ وَ» و لقد استدعى من ربه مُلكً عظيمً ما أعظمه فأجابه:»

 ملكه في یعم  ی أنه لعلمه إجابة خير اللَّه فاجابه 2«اْلوَهَّابُ أَْنتَ إِنَّكَ بَعْدي مِنْ لِأَحَدٍ

اینجا ساایتی در کار هسدت: یکدی این سليمان ملک. «. هواه یتب  أن دون بطاعته إی

 مِنْ أَحَدٍلِ یَْنبَغي ی مُْلكً لي هَبْ»از ساایت این است که چطور این تقاضا را کرد که 

اگر انسان از خدا بخواهد کده خددایا یدک  -1عد ساا  در اینجا هست: چند بُ ؟«بَعْدي

 و»چرا؟ ایدن بخد  اسدت. مقامدات ، کس نيستمقامی به من بده که سزاوار برا  هيچ

ایدن بخد  اسدت کده انسدان از خددا مقدامی را  3«الخالئ  أنفاس بعدد اللّه إلى الطرق

 .شایسدته کسدی هرگدز نيسدت ،دهد و نباید به کسی بدهدنمی کسبخواهد که به هيچ

 اولی است.  این مرحله

ساا  دوم این است که اشاره کردیم که به اعتقاد ما ولی امر )عج( جمد  بدين  -2

امکدان دارد کده  رهبر  روحدانی و رهبدر  سياسدی ملکيدت را بدر کد  عدالم تکليد ِ

خواهد بود. پس این دعدا غلدط اسدت ن چيز حضرت  آن ها در برابرها و داودسليمان

 و بعضی مطالب مختصر دیگردر بُعد دوم و اگر اجابت بشود غلط است در بعد سوم. 

واهند تشری  خکنيم و بعدً روز شنبه آقایان اگر میهست که راج  سليمان عرض می

ما از دوشدنبه بحد  را خدواهيم داشدت و روز یکشدنبه هدم روز  نياورند مانعی ندارد.

تشدری  بياوریدد کده  ،ولیّ امر )عج( است و مدا اینجدا جشدن خدواهيم داشدت ویدت

 بعضی از برادران مقایتی خواهند خواند و با هم صحبت خواهيم.
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نَدا لِمَدا عَظِديمِ وَ وَفسْقآنِ اْلقُدرْإِیمَانِ وَ مَعَدارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنسبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


